
 

 

 

 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 15 DE ABRIL DE 2020 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a alteração do licenciamento relativo à 

operação de loteamento que consiste na criação de duas caves destinadas exclusivamente 

a estacionamento do condomínio, dentro do polígono de implantação do referido lote 

Aparthotel, sito na Avenida da Quinta Grande, na freguesia de Alfragide, e nos termos dos 

n.ºs 1 e 8 do artigo 27.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação, dando lugar ao aditamento 

ao alvará de loteamento n.º 13/79, mantendo-se em tudo o anteriormente aprovado e 

constante do aludido alvará. – Alteração ao Alvará de Loteamento. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 2.ª alteração ao Orçamento de 2020 dos SIMAS 

(PPI, Orçamento das Despesas Correntes e de Capital) no valor de € 1.080.350,00, foi ainda 

aprovado dar conhecimento do teor da proposta à Assembleia Municipal. – SIMAS – 2.ª 

Alteração. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado o ato praticado pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora, através do qual autorizou a contratação da prestação de serviço e 

encargos postais de expedição de objetos postais originários no Printing & Finishing, com a 

empresa CTT – Correios de Portugal, S.A., pelo prazo de nove meses, a ocorrer até ao final 

do ano de 2020, pelo valor de € 665.000,00, isento de IVA. – SIMAS - Contratação da 

Prestação de Serviço e Encargos Postais de Expedição de Objetos Postais 

Originários no Printing & Finishing – Ratificação. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora (SIMAS) e através dos quais, autorizou a abertura de procedimento por  

 



 

 

 

concurso público, para a empreitada destinada à construção do novo Reservatório do Alto 

de Santa Catarina, no Município de Oeiras, pelo prazo de 540 dias, com o preço base de € 

2.520.271,25, acrescido de IVA, valor a suportar pelos SIMAS, enquanto entidade 

adjudicante, nos termos da alínea j), do n.º 1 do artigo 2.º do CIVA (inversão do sujeito 

passivo), aprovou as peças do procedimento, nomeou o júri do procedimento com a 

respetiva delegação de competências para todos os atos processuais inerentes ao 

procedimento em causa, aprovou a celebração de contrato escrito nos termos do disposto 

no artigo 94.º do CCP, nomeou a coordenadora de segurança em fase de projeto, nomeou a 

gestora do contrato, e o seu substituto legal, nas suas faltas e impedimentos, ao abrigo do 

artigo 44.º do CPA e delegou no Diretor Delegado, o ato de liberação de cauções. – SIMAS - 

Procedimento por Concurso Público, para a Empreitada Destinada à Construção do 

Novo Reservatório do Alto de Santa Catarina, no Município de Oeiras – Abertura – 

Ratificação de Atos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado o ato praticado pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora , através do qual, autorizou a suspensão do ato de consignação da 

empreitada de substituição de condutas e ramais existentes na Avenida Camilo Castelo 

Branco, Rua Andrade Corvo, Praceta Conde Arnoso e Rua Trindade Coelho, na freguesia 

das Águas Livres, Município da Amadora, até estarem reunidas todas as condições, para o 

inicio da mesma e para a realização dos trabalhos na via pública que não se encontram por 

ora reunidas e decorrente do Estado de Emergência nacional. – SIMAS - Suspensão do 

Ato de Consignação – Ratificação de Ato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou o ato praticado pelo Conselho de Administração 

dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e 

Amadora, através do qual, autorizou a suspensão do ato de consignação da empreitada 

destinada à substituição de condutas e ramais existentes na Avenida Eduardo Jorge e Ruas 

Adjacentes, na freguesia da Falagueira-Venda Nova, no concelho da Amadora, até se 

encontrarem reunidas todas as condições para o inicio da mesma, designadamente, a 

emissão da licença por parte da Câmara Municipal da Amadora, para a realização dos 

trabalhos na via pública. – SIMAS - Suspensão do Ato de Consignação – Ratificação de 

Ato. 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado o ato praticado pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora, através do qual, autorizou a suspensão do ato de consignação da 

empreitada destinada à substituição de condutas e de ramais existentes na ZMC da Fábrica 

das Gabardines – Sul, freguesia da Venteira, no Concelho da Amadora, até se encontrarem 

reunidas todas as condições para o início da mesma, designadamente, a emissão da licença 

por parte da Câmara Municipal da Amadora, para a realização dos trabalhos na via pública. 

– SIMAS - Suspensão do Ato de Consignação – Ratificação de Ato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora e através dos quais, autorizou a abertura de procedimento por concurso 

público com publicidade internacional para a aquisição de serviços de “Manutenção dos 

espaços verdes das instalações dos SIMAS nos concelhos de Oeiras e Amadora – anos de 

2020 – 2023”, pelo preço base de € 320.000,00, acrescidos de IVA, para um prazo de 

execução de um ano, prevendo-se a possibilidade de renovação atual nos dois anos 

seguintes, aprovou as peças do respetivo procedimento, nomeadamente o anúncio, o 

programa e caderno de encargos, nomeou o júri do procedimento com a respetiva 

delegação de competências neste para todos os atos processuais inerentes ao 

procedimento em causa, aprovou a celebração de contrato escrito nos termos do disposto 

no artigo 94.º do CCP, designou a Gestora do Contrato e com delegação dos poderes para 

adoção de todas as medidas tendentes à boa execução do contrato nos termos do disposto 

do disposto no artigo 44.º e seguintes do CPA e n.º 4 do artigo 290-A do Código do 

Procedimento Administrativo, o seu substituto nas faltas e impedimentos, o respetivo 

superior hierárquico e delegou no Diretor Delegado o ato de liberação de cauções, de 

acordo com o disposto nos artigos 44.º e seguintes do CPA. – SIMAS - Procedimento por 

Concurso Público com Publicidade Internacional para a Aquisição de Serviços de 

“Manutenção dos Espaços Verdes das Instalações dos SIMAS nos Concelhos de 

Oeiras e Amadora – Anos de 2020 – 2023” - Ratificação de Atos. 

 

No âmbito do Acordo de Parceria celebrado entre o Município da Amadora e a Comunidade 

Vida e Paz, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora a comparticipação municipal 

no valor de 15.000,00€ para aquela entidade, permitindo dar continuidade à prestação de  

 



 

 

 

serviços de ação social, reabilitação e autonomização de pessoas vulneráveis e sem-abrigo 

do Município da Amadora. – Acordo de Parceria. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir a comparticipação financeira 

municipal, no valor global de € 34.265,00 à AFID, SCMA e SFRAA, relativa ao 1.º trimestre 

de 2020, no âmbito do Projeto AmaSénior Apoio Alimentar. - Projeto AmaSénior Apoio 

Alimentar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a descentralização de verba para os 

Agrupamentos de Escolas no montante de € 4.207,50, no âmbito da 33.ª Edição dos Jogos 

Juvenis Escolares da Amadora para o Ano Letivo de 2019/2020. - 33.ª Edição dos Jogos 

Juvenis Escolares da Amadora. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovadas as Fichas de Procedimento de 

Segurança apresentadas pela adjudicatária, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 

2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, no âmbito da empreitada 

designada “Conservação e Beneficiação de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal – 

Carpintarias e Pinturas”. - Fichas de Procedimento de Segurança. 

 

No âmbito da empreitada denominada “Conservação e Beneficiação de Edifícios 

Municipais/Parque Escolar Municipal – Eletricidade”, foi pela câmara municipal aprovado 

nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 148.º do CCP, o Relatório Final, adjudicado o 

procedimento em causa ao concorrente Optibuilding, Lda., com o preço contratual de 

€163.799,54, ao qual acrescerá o valor do IVA, à taxa legal em vigor, com o prazo de 

execução de quinhentos e sessenta dias. 

Foi ainda aprovado a minuta do contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP e 

nomeado o Gestor do Contrato. - Empreitada Denominada “Conservação e Beneficiação 

de Edifícios Municipais/Parque Escolar Municipal – Eletricidade” – Adjudicação. 

 

Relativamente à empreitada denominada “Avenida D. Luis I/Estrada do Zambujal e 

Envolventes – Execução de Obra”, foi aprovado nos termos do disposto no n.º 1 artigo 

125.º do CCP o projeto de decisão, a adjudicação à proposta apresentada pelo concorren- 

 



 

 

 

te “Protecnil, Sociedade Técnica de Construções, S.A.”, pelo valor de 282.557,22€, ao qual 

acresce o IVA à taxa legal em vigor, com o prazo de execução de 120 dias, a minuta do 

contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP e nomeada a gestora do contrato. - 

Empreitada Denominada “Avenida D. Luis I/Estrada do Zambujal e Envolventes – 

Execução de Obra” – Adjudicação. 

 

Foi pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a comparticipação das obras, no âmbito 

do Regulamento Reabilita-Plus, requerida por um requerente, na qualidade de sócio gerente 

da empresa PMVG – Business Agency, Unipessoal, Lda., proprietária do imóvel sito na Rua 

Aniceto do Rosário n.º 8 a 8B, na freguesia da Falagueira/Venda Nova, na Amadora. – 

Reabilita - Plus 10/2019. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a comparticipação das obras, no âmbito 

do Regulamento Reabilita + requerida por uma requerente, na qualidade de Representante 

da Administração do Condomínio do imóvel, sito na Rua Vasco da Gama, n.º 11, na 

freguesia da Mina de Água, na Amadora. - Reabilita + 03/2020. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a comparticipação das obras, no âmbito do 

Regulamento Reabilita + requerida por uma requerente na qualidade de Administradora do 

Condomínio do imóvel, sito na Rua Elias Garcia n.º 58, na freguesia da Falagueira/Venda 

Nova, na Amadora. – Reabilita + 05/2020. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a comparticipação, no âmbito do 

Regulamento Reabilita + requerida por uma requerente na qualidade de Administradora do 

Condomínio do imóvel, sito na Avenida da República, n.º 7, na freguesia das Águas Livres, 

na Amadora. – Reabilita + 09/2020. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a comparticipação, no âmbito do Regulamento 

Reabilita + requerida por um requerente na qualidade de Representante do Condomínio do 

imóvel, sito na Rua de Alfornelos n.º 100, na freguesia da Encosta do Sol, na Amadora. – 

Reabilita + 10/2020. 

 

 



 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a comparticipação, no âmbito do 

Regulamento Reabilita + requerida por uma requerente na qualidade de Administradora do 

Condomínio do imóvel, sito na Rua Jaime Cortesão n.º 22, na freguesia da Encosta do Sol, 

na Amadora. – Reabilita + 11/2020. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a comparticipação, no âmbito do Regulamento 

Reabilita + requerida por um requerente na qualidade de Administrador do Condomínio do 

imóvel, sito na Rua Duarte Pacheco n.º 37, na freguesia das Águas Livres, na Amadora. - 

Reabilita + 12/2020. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a comparticipação, no âmbito do 

Regulamento Reabilita + requerida por um requerente na qualidade de Administrador do 

Condomínio do imóvel, sito na Praceta João Faria Borda n.º 1, na freguesia da 

Falagueira/Venda Nova, na Amadora. – Reabilita + 16/2020. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 5.ª Alteração permutativa relativa às GOP’S, 

PPI, PAM e ao Orçamento de Despesa, referente ao ano de 2020, bem como dar 

conhecimento do teor da deliberação à Assembleia Municipal. - 5.ª Alteração. 

 


